
 

NORGES BORDTENNISFORBUND 
                                NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION  
                             Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

  NORGES  BORDTENNISFORBUND 

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2020 29. OKTOBER 2020 ULLEVÅL STADION OSLO 

  

Til stede:  

Christian Ibenfeldt, Liv Sæther, Anders Hovden, Anders Haukedalen, Anne Haug (Zoom), Tor Anders 

Rasmussen (Zoom),  

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen, Ghassan Chaer og Marte Grutle Aasebø 
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I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 46/20 Godkjenne protokoll nr. 7/2020 

 

Vedtak:   Protokoll nr. 7/2020 ble godkjent og signert 

 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 47/20 EM Veteraner 2023 

Fristen for å sende inn søknad med organisasjonsplan er 30.oktober. Denne er nå utarbeidet i 

samarbeid med OCC, godkjent av styret og sendt til ETTU i forkant av styremøtet. Budsjett 

er også utarbeidet i samarbeid med OCC og budsjettet som er presentert i søknaden til ETTU 

er et sammendrag. Se også pkt 3.6 under Utredningssaker. 
 

Vedtak: Søknaden som ble fremlagt ble enstemmig godkjent. Søknaden sendes til ETTU innen fristen. 

 Svenn-Erik Nordby forsetter å lede prosessen til etter presentasjonen ovenfor ETTU.  

 Svenn -Erik Nordby, Christian Ibenfelt og Karl Børre Reite vil legge frem presentasjonen på 

Norges vegne.    

 

Styret ønsker også å takke de som har arbeidet med søknaden for et grundig og profesjonelt 

arbeid. 
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Sak 47/20 NM Veka 2022 

Vi er invitert til å delta i NM Veka 2022 som arrangeres i Skien i juni måned. NM-veka er et 

konsept som eies av Norges idrettsforbund og NRK, med Norsk Tipping som hovedsponsor. 

Vi har arrangert NM-veka siden 2018. De to første årene ble det arrangert i Stavanger-

regionen, mens 2020-versjonen (en helg i juni) ble gjennomført på Hamar/Stange/Løten/ 

Elverum. I 2021 starter vi også opp med en vintervariant, og denne gjennomføres i Trøndelag 

– nærmere bestemt Stjørdal/Granåsen/Leangen. Sarpsborg er arrangør sommeren 2021. Skien 

ble nylig tildelt NM-veka sommer i 2022, og vi ber om at de idretter som ønsker å være med 

der, sender en e-post til Ingrid Haukvik-Jensen – ihj@idrettsforbundet.no – innen 1. nov. 20. 

Vi har tidligere diskutert 2021 og takket nei til å delta i Trondheim. 

 

Vedtak Styret ønsker å vite mer om arrangementet før tar en avgjørelse. Gen. sek sjekker opp med 

NIF om kan arrangere for andre enn senior. Aktuelle arrangement er:  

Gutte/Pike NM, eldre junior/jr. NM og NC finaler.  

 

Sak 48/20 Paraveka 2021 

Paraveka ble avlyst i 2020, og nå ønsker arrangørene på Notodden sammen med sine 

samarbeidspartnere å arrangere vårt første arrangement i perioden 19.-24.juni 2021. Dette er 

den samme uken vi planla arrangementet dette året. Notodden BTK er sterkt med og inne i 

arrangementet og vi må sjekke ut om hvordan dette passer inn i planer for paralandslaget. Det 

er videre naturlig at det er Bastian som holder i dette dersom vi takker ja. 

 

Vedtak:  NBTF ønsker å delta i arrangementet i 2021.  

 Prosjekt medarbeider Para Bastiaan Burgering følger opp dette mot arrangør og Notodden 

BTK.    

 

Sak 49/20 Avtale Bærum kommune, NBTF og Fornebu BTK 

Som vi har snakket om tidligere så ønsker vi å se på muligheten for at Fornebu BTK kan 

overta leieforholdet vi har med Bærum kommune for bordtennishallen på Storøya, Fornebu. 

Nåværende kontrakt åpner for at NBTF kan si opp avtalen, men vi ønsker naturlig vis at 

hallen fortsatt skal være en permanent bordtennishall. Her er utdrag av avtalen der dette 

omtales. 

 
VARIGHET 

(1)Leieforholdet og varigheten er fastsatt på bakgrunn av tilkjente spillemidler og løper fra 04.11.2009 til 

30.6.2052, hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse.  

 

(2)Oppsigelsesadgang 

Avtalen er basert på tilkjente spillemidler og de 10 første årene er det ikke adgang for Partene til å si opp 

avtalen. Etter utløpet av 10 års perioden kan avtalen skriftlig sies opp av begge Parter med 12 måneders frist. 

Leietaker kan fritt og ubegrunnet si opp leieforholdet. En eventuell oppsigelse fra Utleier må være begrunnet i at 

det ikke drives aktivitet i samsvar med intensjonen i leieavtalen og i henhold til de krav som er stilt ved tilkjente 

spillemidler. 

 

(3)Leietaker har fortrinnsrett til fornyelse av leieforholdet for 10 nye år på reforhandlede vilkår. Krav om 

fornyelse må fremsettes av Leietaker senest 12 måneder før inneværende leieperiodes opphør. 

 

Vi har hatt samtaler med Fornebu BTK og de er interessert i å ta over dersom det er mulig. 

Gen.sek har deretter vært i dialog med Bærum kommune og de ser på denne saken nå, men vi 

har foreløpig ikke fått noe forslag fra dem til den videre prosess. Her er kopi av mailen som 

ble sendt til dem 10.08.20 etter først å ha sendt en mindre omfattende mail 26.06.20, og 

snakket med dem på telefon.  
 

Til Bærum Kommune Eiendom 

Torild Corbet Tvedte 

 

Vedr. leieavtale mellom Norges Bordtennisforbund og Bærum Kommune 

Viser til avtale inngått mellom NBTF og Bærum kommune. Arkiv nr: 06/13965, J.nr 09/136247 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/skien-arrangerer-nm-veka-i-2022/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/skien-arrangerer-nm-veka-i-2022/
mailto:ihj@idrettsforbundet.no
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Brukerne av hallen, Fornebu BTK, NTG og forbundet, har helt siden åpningen vært meget godt fornøyd med 

hallen og samarbeidet med kommunen. Det vi nå ønsker å vurdere sammen med dere er hvordan vi kan overføre 

dette leieforholdet til Bærum kommune fra NBTF til Fornebu Bordtennisklubb.  Årsaken til at vi nå vurderer 

dette er at NTG – bordtennis i Bærum inntil videre er nedlagt og kommer neppe til å bli etablert innen 

overskuelig fremtid. Videre er det slik at klubben nå har vokst seg så stor at de har behov for mer treningstid, 

noe de nå kan få når NTG ikke lenger har trening i hallen. Klubben har de siste årene vurdert om de også skulle 

søke om treningstid i idrettshallen, men har foreløpig ikke gjort dette. Klubben vil således i større grad kunne 

disponere hallen ut fra deres ønsker og behov. Dette vil kunne bidra til et enda bedre tilbud for barn og voksne i 

Bærum.  

Forbundet har investert mye tid og ressurser i utvikling av klubben og selve hallen. I dag står det utstyr til en 

verdi av ca kr 300 000,- i hallen og vi stilte med gratis trener for barn og unge i de første 9 årene av klubbens 

drift. Klubben er i dag en av de største og beste klubbene i landet og selv om de skulle ta over leieforholdet, noe 

de selv også ønsker, så vil det fortsatt være et nært og godt samarbeid med forbundet.  

Vi ønsker altså å se på muligheten for en avtale mellom Bærum kommune og Fornebu BTK som ivaretar det 

behovet de har innenfor, for dem, en realistisk og god bruks- og leieavtale.  

Håper å høre deres syn og mulig fremdrift for samtaler om dette. 

Mh 

Svenn-Erik Nordby, Gen.sek 

 

Vedtak  Vi hadde håpet å få denne saken på plass før Svenn- Erik Nordby sluttet, men det har 

dessverre gått sakte med behandlingen i kommunen, som har sendt saken rundt internt før 

den endte opp hos rett person. Møte med Bærum kommune er nå avtalt. Svenn - Erik Nordby 

og Gen.sek deltar på møtet, sammen med Olav Haraldseid leder Fornebu BTK.  

 

Sak 50/20 Ny avtale med STIGA Sports AB 

Gen.sek ble gitt mandat til å gå i forhandlinger med STIGA om fornyelse av avtalen med 

dem. Nåværende avtale, som løper ut 31.12.2020, har vært en 10-årig avtale. STIGA ønsket 

ikke en like lang avtale denne gang og de ønsker å følge olympiske år, så derfor er den nye 

avtalen til 31.12.2024. Avtalen følger vedlagt, men opplyser om at innholdet er fortrolig og 

skal ikke formidles utenfor styret og administrasjon. 

 

Vedtak: Avtalen ble enstemmig vedtatt. Gen.sek underskriver avtalen på vegne av NBTF.  

 

Sak 51/20 Ny dato for senior NM 

  VM i Busan har blitt flyttet flere ganger og det siste er at det blir 28.februar -7.mars 2021. 

Det er fortsatt stor usikkerhet om det blir noe VM, og det vil ikke bli utsatt en gang til. Slik 

det står nå kolliderer dette med vårt NM, som vi da må ha en plan for å flytte på. 

 

Vedtak:  Det er fortsatt uklart om det blir VM i Busan, så vanskelig å ta en avgjørelse om flytting på 

nåværende tidspunkt. Leder arrangement Anders Hovden i samarbeid med Gen.sek følger 

opp dette. 

 

Sak 52/20 Handlingsplan og budsjett 

  Vedlagt følger et utkast til budsjett som vil bli presentert under møtet. 

  Et tema her er også signaler fra styret vedrørende lønn/lønnsutvikling for ansatte i 2021 

Handling/strategiplan - endringer etc, hver sektor ser på dette frem til møtet 

 

Vedtak: Gen.sek tar med seg innspillene til budsjettet som ble lagt frem på møtet. Sektorene legger 

frem sine forslag til endringer i budsjettet og eventuelle endringer i handling/strategi planen 

innen 10. desember. Endelig budsjett og handlings/strategiplan vedtas i januar.   

 

 NBTF har ikke som mange andre særforbund valgt å permittere sine ansatte, dette vil eller 

ikke bli gjort på det nåværende tidspunkt. Blir Covid-19 pandemien langvarig vil styre se på 

dette på nytt. Styret vedtok å fryse lønnen på dagens nivå, det vi praksis at det ikke vill bli 

noen lønnsøkninger i 2021. 
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Sak 53/20 Retningslinjer utenlandske spillere 

Retningslinjer, utenlandskspillere/Norske spillere bosatt i utlandet, for spill i Norge 

(seriespillet).  Arrangement ønsket å ta dette opp på møtet. - Marte har laget et notat til dette 

som følger vedlagt.  

 

Vedtak:  Sports/utvikling sjef Marte Grutle Aasebø har laget et informasjonsskriv om hvilke regler 

som gjelder pr. dato ved innreise til Norge for utenlandske spillere.  

Dette formidles på vår hjemmeside og sendes til klubbene. 

 

NB! Det blir ofte endringer i hvilke regler som gjelder for innreise til Norge, NBTF vil så 

godt det lar seg gjøre fange opp dette og informere ut til sine klubber.   

 

Sak 54/20 Ny idrettsgren i NBTF? 

Det presenteres nå en ny voksende idrettsgren internasjonalt som heter Teqball og vi har 

mottatt en forespørsel fra importøren av bordene. Ønsker vi å bidra til oppstart og utvikling 

av dette? Se vedlegg. 

 

Vedtak:  Dette er ikke en sak som kunne avgjøres på nåværende tidspunkt. Styret ønsker mer info. 

Gen. Sek følger dette opp. Saken settes opp på et senere styremøte 

    

Sak 55/20 Støtte til NC arrangører  

Det ble på styremøte nr. 7 2020, tatt opp om NBTF skulle gå inn å støtte NC arrangører, med 

penger til premiering i elite klassene. Sektor arrangement skulle lage en innstilling til neste 

møte.  

 

Følgende forslag ble lagt frem: NC arrangørene i 2020 og 2021 tildeles kr 10 000,- hver til 

premiering i eliteklassene. Det skal fordeles likt på de forskjellige klassene, elite både for 

herrer og damer, samt Para. Para kan ha både stående og sittende om nok deltakere  

(minimum 4 stykker). Tilskuddet skal fordeles lik til enten på 3 eller 4 klasser (3333,- eller 

2500 for hver klasse). Damer og herrer skal ha samme premieskala.  

Vi gjør oppmerksom på at dette er et ekstra tilskudd til arrangørenes ordinære premiering i 

klassene.  

 

Vedtak:  Forslaget fra arrangementsutvalget ble enstemmig vedtatt. 

    

Sak 56/20 Dispensasjon fra konkurransereglementet 3.3.3.1 

På grunn av situasjonen med Covid – 19 foreligger følgende forslag fra sektor arrangment. 

 

Forslag: 

Alle klubber i Stiga ligaen og 1. divisjon gis dispensasjon fra følgende tekst i 

Konkurransereglementet 3.3.3.1 for de to første seriekampene høsten 2020: Laget i 

hovedklubben eller farmerklubben i den høyere divisjonen må ha spilt sine to første 

seriekamper før den kan få en slik ny spiller 

Dette betyr at spillere som allerede har spilt 2. divisjon eller lavere, lovlig vil kunne delta i 

Stiga ligaen og 1. divisjon de to første seriekampene.  

Bakgrunnen for dispensasjonen er å gjøre det lettere for klubbene å stille fullt lag i en 

situasjon der man kan oppleve at flere spillere er i karantene mv på grunn av korona. 

Fra og med tredje serierunde mener vi at regelverket gir god nok fleksibilitet som det er.  

Ingen andre regler er endret i denne omgang.  

 

Grunnlag for forslaget: 

Vi forstår det slik at det skal ha blitt foreslått å (på en eller annen måte) innføre midlertidige 

lettelser i Konkurransereglementet 3.3 for å sikre at Stigaligaen og 1. divisjon kan 

gjennomføres. Bakgrunnen er at flere klubber kan tenkes å få problemer med å stille lag, 
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siden de har basert seg på utenlandske spillere. Jeg forstår det slik at det er en bekymring for 

de øverste divisjonene, ikke nødvendigvis for de lavere divisjonene.  Fra 2. div og nedover 

må man heller ikke stille med fullt lag.  

  

• Det er allerede tillatt å skifte til lag i høyere divisjon 

• Det er et unntak for de to første seriekampene i den høyere divisjonen 

  

Dersom det er en høy risiko for at lag i Stiga ligaen og 1. divisjon ikke vil kunne stille fullt 

lag i de to første rundene (pga korona), og at dette kan avhjelpes med å hente spillere fra lag 

som allerede har spilt i 2. div og nedover, bør man se på muligheten for å gi en dispensasjon: 
  

Vedtak:  Forslaget fra arrangementsutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 56/20 ITTF World Junior Circuit 2021 

Saken vår opp på forrige styremøte, men det ble ikke tatt noen endelig avgjørelse om Norge 

skal søke på en turnering. Sektor arrangement skulle gjøre en vurdering om mulighetene til å 

arrangere en turnering i Norge.  

Leder av sektoren Anders Hovden har sett på dette, han har vært i kontakt med Oslo Fjord 

Convention senter om eventuelle datoer, han er ikke helt i mål, men ønsket å fortsette 

prosessen om styret ønsket det. 

 

Vedtak:  Styret er positive til å ha større arrangement i Norge og gir arrangements utvalget ved leder 

Anders Hovden fullmakt til å vurdere en eventuell søknad. De har også fullmakt til å søke. 

 

Sak 57/20 Tinget 2021 

Styret har vedtatt å legge Tinget 2020 til et Thon Hotel i Oslo-området. Aktuelle hotell er på 

Gardermoen, Ullevål og Lillestrøm. Administrasjonen henter inn tilbud 

 

Vedtak:  Tinget 2021 arrangeres 8. – 9. mai på Thon Linne Hotell Oslo. 
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 III      POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1 Statusrapport fra sektorene 

 Hver sektor beskriver kort hva som er skjedd siden sist 

Rapport fra Sektor Toppidrett: Status Ma Wenting 

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Status: Etablering av Ungdomsutvalg. Anders Haukedalen 

Rapport fra Sektor Marked og Media:  

Rapport sektor Arrangement: EM Veteraner. Se egen sak.  

Rapport fra Sektor Organisasjon:  Tildeling av Årets Ildsjel?  

Etablering av Anleggsutvalg?  

Enklere tilknytningsformer  

 

 

3.2 Prosjekt Sparebankstiftelsen DNB 2019-2020 

 Viser til tidligere prosjektbeskrivelse og tilsagn fra Sparebankstiftelsen DNB på kr 2.1 mill. 

 Dette ble i sin helhet lagt inn i budsjettet for 2019 under sektor bredde som eget prosjekt. 

Vi har nå ca 45 klubber med i prosjektet, hvorav 14 nye. Disse får oppfølging med klubbtrener- og 

styrelederkurs. De vil også få bord til klubben og utebord til barneskoler i nærområde. Vi innså at vi 

ikke fikk gjennomført og benyttet alle midler i 2019 og pga av korona har vi nå fått en forlengelse av 

prosjektet frem til 15. desember 2020. Dette fikk vi innvilget, vi fikk også muligheten til å gå ut over 

det geografiske kjerneområdet, Østlandet.  

 

 

IV  INFORMASJONSSAKER 

  

4.1 Rapport fra president   

Presidenten informerer om aktuelle saker 

 

4.2 Rapport fra Gen.sek   

- Manglende låneinnbetaling fra Eiker BTK. Intet nytt å melde i denne saken  

- Nye koronavettregler er utarbeidet 

- Vi søkte Kulturdepartementet om paramidler til NM, men fikk dessverre avslag. 

- STIGA – avtalen. Status betaling 2020 og dialog om avtale frem til 2024 eller 2028. 

- Driftsregnskap pr 01.08.2020 – ble oversendt styret før møtet 

 

4.3 Opptak av nye bordtennisklubber/grupper i IL  

Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisklubber.  

Her vil vi fortløpende registrere klubber som blir tatt opp som medlemmer. Pr dato er følgende 

klubber/idrettslag registrert og tatt opp som medlemmer siden 01.01.2019. 

Svalbard Turn og IF  Region Nord 

Oslostudentenes IK (OSI) Region Øst 

Skoger BTK   Region Sør 

Kongsberg BTK  Region Sør 

Ramnes IL    Region Sør 

Kilebygda IL    Region Sør 

Søre Neset IL    Region Vest 

Nord Sprint IL  Region Nord 

Ørsta IL – BTG  Region Midt 

Lura IL – BTG  Region Vest 

Rosseland IL – BTG  Region Vest 

Grorud IF   Region Øst 

Sandefjord Turn – BTG Region Sør 

Fredrikstad BTK  Region Øst  

Borre IL   Region Sør 
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Det pågår nå arbeid med etablering av nye klubber på følgende steder: 

GUI IL/Asker    Region Øst 

 

V  NESTE MØTE 

   

Neste styremøte fastsettes til: Ikke bestemt 

 

_____________  _________________ 

Christian Ibenfeldt    Liv Sæther  

      President            Visepresident 

 

_____________  _____________  ___________          ______________      ___________      

Anders Hovden        Anders Haukedalen  Roar Frøseth      Tor Anders Rasmussen       Anne Haug  

Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem    Styremedlem 

 

__________________      ___________________ 

     Randi Nordsveen          Therese Andersen 

    1.varamedlem    2. varamedlem 

 

 ______________________ 

Bengt Paulsen (ref) 

Gen.sek 

 


